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OPEN BANKING

CONSUMIDOR
Experiência comprometida pela profusão
de consentimentos, falta de padronização
e fricção (consentir em A e aprovar em B)

Com o advento do Open Banking,
se

intensifica

desafios

uma

série

relacionados

com

de
a

identidade de clientes do SFN,
como a gestão de consentimento

INSTITUIÇÃO RECEPTORA
Custos com o registro, gerenciamento e
prova do consentimento recebido --pontos
para questionamentos jurídicos

para de dados de cadastro, de

INSTITUIÇÃO DETENTORA

transações e de serviços.

Alto custo de verificação do registro do
consentimento, necessidade em confiar
na identificação realizada por terceiro,
custo para confirmar consentimento

INSTITUIÇÃO DETENTORA
"A manifestação livre, informada, prévia e
inequívoca de vontade, feita por meio
eletrônico, pela qual o cliente concorda
com o compartilhamento de dados ou de
serviços para finalidades determinadas"

REGCONID

IDENTIDADE

o RegConID é uma solução

Uso da identidade FinID --com validação
biométrica pelo TSE-- para clientes que
consentiram o compartilhamento de
informações de cadastro e dados
transacionais

para compartilhamento seguro

CONSENTIMENTO

de

Mecanismo de emissão, registro,
compartilhamento e revogação de
consentimento considerando as demandas
relacionadas à Fase II do Open Banking

dados

de

clientes

para

instituições do SFN, e que trata de
dois aspectos chaves do Open
Banking: (i) gestão da identidade
digital dos clientes e (ii) a gestão
do consentimento

ECOSSISTEMA
A criação de uma infraestrutura Blockchain
para gerenciamento descentralizado de
identidade FinID e compartilhamento de
consentimento; criação de Entidade
Responsável pela emissão das credenciais
de identidade financeira FinID

BANCO CENTRAL
Mecanismos que possibilitam o
acompanhamento e fiscalização dos
consentimentos por parte do Banco Central

RegConID

Carteira Digital
FinID
Instituição

Instituição

Detentora

Receptora

Rede
Blockchain

RegConID
Transformação movida por uma cultura de inovação que
busca de forma contínua a geração de valor a partir da
adoção de tecnologias-chave

IDENTIDADE
ID conhecida e
confiável

AUDITORIA
Baixo custo de
verificação

PRIVACIDADE
Conformidade
com a LGPD

INFRAESTRUTURA
Novas fontes de
valor

A criação de uma

O uso de blockchain, permite

Nenhum dado pessoal é

Infraestrutura de

identidade digital acessível,

que as instituições

registrado na blockchain,

identidade e

segura, confiável e que seja

participantes verifiquem com

além disso, o consentimento

aceita e reconhecida pelas

custo quase zero a

só é compartilhado com as

blockchainDados

instituições participantes

autenticidade e validade dos

partes envolvidas e

do ecossistema e também

consentimentos emitidos

permanece sob o controle

controlada pelo cliente

do usuário

coletados são
utilizados como base
do processo de
inovação para criação
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